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چکیده
پژوهشهای پیشین نشان می دهد که عوامل گوناگونی بر به اشتراک گذاری دانش در محیط های
دانشگاهی تأثیر می گذارد .مهمترین عوامل به عدم انگیزۀ در به اشتراک گذاری دانش اشاره دارد .این
پژوهش با بررسی عوامل پیش برنده و بازدارنده که بر قصد به اشتراک گذاری دانش در محیط های
دانشگاهی و به ویژه در پژوهشگاهها و مراکز و مؤسسات ایران تأثیر می گذارد درصدد است تا با بررسی
عوامل انگیزشی مؤثر بر رفتار اشتراک دانشِ اعضای هیأت علمی در مؤسسات پژوهشی ضمن احصاء این
عوامل مدلی را برای بررسی و تحلیل رفتار به اشتراک گذاری دانش ارائه نماید .مدل این پژوهش بر
مبنای تئوری رفتار برنامهریزی شده و تئوری مبادلۀ اجتماعی تدوین گردیده است و با نگاهی جامع به
عوامل انگیزشی مؤثر بر رفتار به اشتراک گذاری دانش این مدل را ارائه نماید .سازههای اصلی این مدل
عبارت اند از :هنجارهای ذهنی ،تأثیر همقطاران ،تأثیر مافوقان ،جوّ سازمانی ،کنترل ادرکی رفتار  ،خود
باوری دانشی ،پشتیبانی فناوری اطالعات ،نگرش و پاداش ،شهرت و خوشنامی  ،منافع متقابل مورد انتظار
و از بین رفتن قدرت دانش .

واژگان کلیدی :رفتار اشتراک دانش ،قصد اشتراک دانش ،هنجارهای ذهنی ،کنترل ادراکی رفتار ،خود
باوری دانشی ،پشتیبانی فناوری اطالعات ،نگرش و پاداش ،شهرت و خوشنامی  ،منافع متقابل مورد انتظار
و از بین رفتن قدرت دانش .
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 .1مقدمه
اعضای هیأت علمی ،چه پژوهشگران و چه مدرسان ،سهم کلیدی در به اشتراک گذاری دانش در مؤسسات پژوهشی و
دانشگاهها دارند (آتاندا و همکاران 21 2 ،؛ چنگ و همکاران2112 ،2؛ جوالیی و همکاران 21 2 ،؛ وی چانگ و همکاران،2
 .)21 2اشتراک دانش به عنوان یک اولویت اول در مؤسسات علمی مورد توجه قرار گرفته است (سی اونگ هی و بوریانگ ،
 .)2112با این حال هنوز تحقیقات اندکی در حوزۀ اشتراک دانش انجام گرفته است (جوالیی و همکاران21 2 ،؛ سی اونگ هی
و بوریانگ2112 ،؛ ونگ و نو 21 1 ،؛ ویترسپون و همکاران  )21 ،و برخی از مؤسسات در برانگیختن اعضای هیأت علمی
خود برای به اشتراک گذاری دانش با چالشهایی مواجه هستند (نورالکامار و حاتم له21 2 ،2؛ وی چانگ و همکاران.)21 2 ،2
با توجه به آنچه ذکر شد به نظر میرسد مدلهای جامعی که عوامل انگیزشی گوناگونِ مؤثر بر قصد به اشتراک گذاری دانش را
بررسی کنند وجود نداشته باشد (چناماننی و تنگ21 2، 1؛ مینا و همکاران 21 ،؛ ونگ و نو21 1،؛ نورالکامار و حاتم له،
 .)21 2تئوری رفتار برنامهریزی شده یکی از پرکاربردترین تئوریها در پژوهشهای اشتراک دانش است ،و به عنوان بخش
اصلی مدل پژوهش در این مطالعه مطرح شده است .از آنجاییکه این تئوری تعداد کاملی از عوامل انگیزشی مؤثر بر
اشتراکگذاری دانش را ارائه نمیدهد (چناماننی و تنگ21 2،؛ مینا و همکاران ،21 ،چن و هونگ21 1 ، 2؛ لین 211 ،؛
نورالکامار و حاتم له ،)21 2 ،بسیاری از پژوهشگران پیشنهاد میکنند که این تئوری برای تکمیل شدن به تئوریهای دیگری
(مانند تئوری تجزیه رفتار برنامه ریزی شده و تئوری مبادلۀ اجتماعی) و پژوهشهای تجربی دیگری که عوامل انگیزشی مؤثر
در زمینههای اشتراک گذاری دانش را توضیح میدهند ،نیاز دارد ( باک و کیم2112 ، 2؛ باک و همکاران 211 ،؛ لین،
211؛ ونگ و نو 21 1 ،؛ توحیدینیا و موسیخانی21 1 ،؛ باب الحوائجی و جعفرزاده کرمانی ،21 ،محمد .)21 ،به
منظور پر کردن این خأل ،نیاز به بررسی عوامل انگیزشی که میتوانند هم از تئوریها و هم از ادبیات حاصل شوند ،وجود دارد.
به طوریکه برخی از پژوهشگران مانند (چن ناماننی )21 ،بعضی از جنبههای تئوری مبادلۀ اجتماعی ،و باک و همکاران
(  )211عوامل انگیزشی بیرونی و جوّ سازمانی را اضافه کردند .از این رو ،این مطالعه با بررسی تئوریهای رفتاری مهم و
ادبیات موجود ،مدلی جامع از عوامل انگیزشی مؤثر بر قصد به اشتراک گذاری دانش را پیشنهاد می کند .اکثر پژوهشگران
تمایل به انجام پژوهش در حوزۀ اشتراک دانش در زمینۀ کسب و کار با تمرکز خاص بر جنبۀ فناوری اطالعات را دارند (ونگ و
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نو21 1 ،؛ چاول 2112 ،؛ کو و یانگ ،)2112 ، 2و تعدادی اندکی از آنها اشتراک دانش را در زمینههای علمی بررسی کردهاند
(سی اونگهی و بوریانگ2112 ، 2؛ چاول ،2112 ،سبا و مک دووِل.)211 ،21
.2

پیشینه پژوهش
2
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اشتراک دانش میتواند به صورت در دسترس قرار دادن دانش به دیگران در سازمان تعریف شود (دایر و نوبکا 2111 ،؛ لین ،
211؛ رامایاه  .)21 2 ،2اشتراک دانش فرایند مبادلۀ دانش با دیگران است .عملی است که دانش را به دیگر اعضای سازمان
ارائه می دهیم .به منظور انجام آن ،دانش فرد باید به شکلی قابل فهم که می تواند توسط دیگران درک و به کار گرفته شود،
تبدیل شود (آپی .)211 ،22در زمینۀ موانع اشتراک دانش و عوامل تحریک کنندۀ رفتار اشتراک دانش ،ادبیات گستردهایی
وجود دارد(اندریوس و دالهای 2111 ،2؛ لوین و همکاران 211 ،2؛ فوس و همکاران 211 ،2؛ لی211 ،22؛ نیتا2112 ،22؛
اُالتکان و چینازم21 2 ، 1؛ یوسف و همکاران 21 2 ،؛ هو و راندل21 2 ، 2؛ مینا  .)21 ،اکثر پژوهشگران تعدادی از
عوامل تأثیرگذار بر اشتراک دانش را معرفی کردهاند امّا مدلی جامع از آنها ارائه ننمودهاند( باک و کیم2112 ، 2؛ ریو و
همکاران 211 ،؛ چنناماننی 211 ،؛ لین 211 ،؛ اُالتُکان و چینازم21 2 ، 2؛ یوسف و همکاران21 2 ،؛ هو و راندل، 2
 .)21 2برخی از پژوهشگران مانند (کانِنلی و کِل اُوی )211 ، 21به ویژگیهای شخصی مانند جنسیت و سن ،و برخی مانند
(آردیچویلی و همکاران  )211 ، 2به سطح آموزشی پرداختهاند( .باک و کیم ،)2112 ،22عوامل سازمانی تأثیرگذار بر اشتراک
دانش مانند ،سطح فناوری اطالعات را و (کاننلی و کِل اُوِی 211 ،؛ لین و لی 211 ،2؛ ساپر )21 2 ،22پشتیبانی فناوری
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اطالعات را بررسی کردهاند .پژوهشگرانی مانند (باک و همکاران 211 ،2؛ نیتا 2112 ،2؛ هو و راندل 21 2 ،2؛ مینگ-یو چنگ
و همکاران2112 ،22؛ گانگزواری و همکاران )21 ،22عوامل انگیزشی مؤثر بر اشتراک دانش مانند مشوّقها و پاداشهای
بیرونی را بررسی نمودهاند( .باک و کیم  ،)2112،پاداشهای مورد انتظار را( ،واسکو و فرج 211 ، 1؛ چنناماننی 21 ،؛ ویو
و زو ،)21 2 ، 2شهرت و منافع متقابل را( ،باک و همکاران211 ،؛ چنناماننی )211 ،جو سازمانی را و (اچسیو و همکاران
211 ،؛ لین ،)211 ، 2خودباوری اشتراک دانش را بررسی نمودهاند.
(باک و همکاران )211 ،به بررسی عوامل تأثیر گذار بر قصد اشتراک دانشِ ضمنی و صریح در یک شرکت کره ایی با استفاده از
تئوری عمل منطقی ،به عنوان مدل نظری پژوهش پرداختند .این مدل با سه سازۀ عدالت ،تعلق و نوآوری (ابعاد جوّ سازمانی)
تکمیل شد .آنها پیشنهاد کردند که پاداش های بیرونی مورد انتظار و روابط متقابل مورد انتظار ،بر نگرش نسبت به اشتراک
دانش تأثیر می گذارد؛ حس ارزشمند بودن بر هنجارهای ذهنی و نگرش نسبت اشتراک دانش تأثیر میگذارد .دادهها به وسیلۀ
پرسشنامه از  2 2کارمند در یک شرکت کرهایی جمعآوری شدند و توسط حداقل مربعات جزئی ) (plsتحلیل شدند .نتایج
پژوهش نشان داد که نگرش نسبت به اشتراک دانش همراه با هنجارهای ذهنی و جوّ سازمانی بر قصد افراد برای درگیر شدن به
رفتار اشتراک دانش اثر میگذارد .نتایج همچنین نشان داد که روابط متقابل مورد انتظار بر نگرش نسبت به اشتراک دانش تأثیر
مثبت دارد و جوّ سازمانی بر هنجارهای ذهنی تأثیر می گذارد و در کمال تعجب نتایج ،بین پاداش بیرونی مورد انتظار و رفتار
اشتراک دانش ،رابطه ایی منفی را نشان داد.
(لین و لی )2112،با استفاده از تئوری رفتار برنامه ریزی شده ،به بررسی ادراک مدیران از رفتار اشتراک دانش در تایوان
میپردازند .آنها اثرات نگرشها ،هنجارهای ذهنی ،و کنترل ادراکی رفتار را در ارتباط با اشتراک دانش به عنوان متغیرهای
مستقل بر قصد تشویق اشتراک دانش و نیز رفتار اشتراک دانش به عنوان متغیرهای وابسته بررسی کردند .چهار فرضیه ساخته
شد و از طریق پرسش نامه به مدیران عالی سازمانها در تایوان فرستاده شد 21 .مدیر به طور تصادفی از بین  2111مدیر
انتخاب شدند .نتایج تحلیل مدل معادالت ساختاری از دادههای بدست آمده از  2پرسشنامۀ کامل نشان داد که قصد
مدیران در ارتقاء اشتراک دانش اثر مثبتی بر رفتار اشتراک دانش در سازمانها دارد .به همین ترتیب ،عوامل متغیر وابسته تئوری
رفتار برنامه ریزی شده تحت تأثیر تشویق مدیران به اشتراک دانش است .نتایج بیان میکند که مدیران میتوانند از طریق
تشویق رفتار اشتراک دانش ،فرهنگ اشتراک دانش را در سازمان پیاده سازند.
(محمد حسن صیف ،زینب زراعت پیشه و محمد جعفر شفیعی ) 22،در پژوهشی به" ارائه الگوی بر قصد استفاده از تسهیم
دانش (مطالعۀ موردی دانشگاه آزاد اسالمی کازرون) " پرداختند .جامعۀ آماری پژوهش را کارکنان و اساتید دانشکده علوم
پزشکی و فنی مهندسی دانشگاه آزاد اسالمی کازرون تشکیل دادند که تعداد  2نفر از آنها با استفاده از فرمول کوکران و به
شیوۀ نمونه گیری خوشه ایی انتخاب شدند .ابزار جمع آوری اطالعات ،پرسش نامه در زمینه مدیریت دانش بود .مدل مفهومی
پژوهش با استفاده از تئوری رفتار برنامه ریزی شده و مدل تبادل اجتماعی و مدل ادغامی تناسب فناوری شغل و مدل پذیرش
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فناوری اطالعات ایجاد گردید .متغیرهای این پژوهش تناسب فناوری شغل ،اعتماد ،هنجار ذهنی ،سهولت استفاده ادراک شده،
نگرش و قصد در تسهیم دانش سازمانی از فرایند مدیریت دانش می باشد.یافته های پژوهش نشان داد که باالترین ضریب
همبستگی در میان متغیرهای این پژوهش مربوط به رابطۀ بین نگرش به تسهیم دانش و قصد تسهیم دانش و پایین ترین
ضریب همبستگی به دست آمده نیز مربوط به رابطۀ بین تناسب فناوری شغل و اعتماد است .از میان متغیرهای پژوهش به
ترتیب نگرش به تسهیم دانش ،سهولت ادارک شده و اعتماد ،تناسب فناوری شغل و هنجار های ذهنی باالترین تا پایین ترین
ضریب همبستگی را با قصد تسهیم دانش دارا هستند و همۀ روابط بین متغیرها معنادار می باش
نتایج پژوهش (مهدی قاسمی و سعید آیت  ) 2 ،با عنوان " ارائه چهارچوبی جهت تبیین نقش ابعاد فرهنگ سازمانی و
فناوری اطالعات در ارتقای تسهیم دانش در مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور استان یزد" نشان داد که هر دو متغیر فرهنگ
سازمانی و فناوری اطالعات دارای تأثیر معناداری بر تسهیم دانش بوده اند .این در حالی است که تأثیر فرهنگ سازمانی نسبت
به فناوری اطالعات بر تسهیم دانش بیشتر می باشد .همچنین فرضیه های فرعی پژوهش مشخص کردند که به ترتیب مؤلفه
های ساختار سازمانی ،سیستم پاداش ،ارتباطات کارکنان ،اعتماد و استفاده از فناوری اطالعات بیشترین تأثیر را بر تسهیم
نفر بوده است ،که تعداد 21
دانش داشته اند .جامعۀ آماری پژوهش ،کلیه کارکنان دانشگاه های پیام نور یزد به تعداد
نفر به روش تصادفی ساده و با استفاده از جدول مورگان به عنوان نمونه انتخاب شدند .به منظور جمع آوری اطالعات از
پرسش نامه های استاندارد فرهنگ سازمانی ال الوی (  ،)211پرسش نامه فناوری اطالعات هونگ نگار(  )211و پرسش نامه
تسهیم دانش پاشازاده( ) 22استفاده شد.
 .3چهارچوب نظری پژوهش
هدف این مطالعه ،بررسی رفتار اشتراک دانش در زمینه سازمانی است .مرور ادبیات حاکی از این است که تئوریهای زیادی که
به طور وسیعی در پژوهشهای اشتراک دانش استفاده شدهاند وجود دارند ،که عبارت اند از  " :تئوری عمل منطقی" (فیشبن
و آیزن  ،) 2 ،تئوری "رفتار برنامهریزی شده" (آیزن " ،) 22 ،تئوری تجزیه رفتار برنامه ریزی شده"( 2تیلور و تود، 2
 ،) 22و"تئوری مبادلۀ اجتماعی" . 1تئوری رفتار برنامهریزی شده ،به طور گسترده در مطالعاتی که هدف آنها درک عوامل
فردی و انگیزشی مؤثر بر رفتار اشتراک دانش در سازمانها میباشد ،مورد استفاده قرار گرفته است(چنناماننی 211 ،؛
مینا )21 ، 2و تئوری اصلی این پژوهش میباشد.
 .3.1تئوری رفتار برنامه ریزیشده
تئوری رفتار برنامهریزی شده ،مدل توسعه یافتۀ تئوری عمل منطقی (آیزن و فیشبین  ) 2 ،است ،که معروفترین و
متقاعدکنندهترین مدل روانشناسی برای پیشبینی رفتار فردی میباشد (گیفن211 ، 2؛ باک و همکاران  ،211 ،مینا ،
theory of reasoned action
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57
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58
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60
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 .)21تئوری عمل منطقی ،عوامل بروز رفتار افراد را از نظر روانی توضیح میدهد و درک رابطۀ بین رفتار و نگرش را از طریق
" یک فرایند در کل خطی و سیستماتیک از رفتار منطقی که باورها را به نگرش ها ،نگرشها را به مقاصد ،و مقاصد را به رفتارها
وصل میکند ،تسهیل مینماید ( گیفن .)211 ،این تئوری فرض میکند که رفتار فرد توسط قصد وی برای انجام یک عمل
خاص پیشبینی میشود و قصد ،به ع نوان بهترین پیش بینی کنندۀ رفتار از دو عامل تعیین کننده یعنی "نگرش فرد نسبت به
رفتار" و "هنجار ذهنی" تشکیل شده است .یکی از انتقادات به تئوری عمل منطقی این است که این تئوری فرض میکند
رفتار ،ارادی و تحت کنترل میباشد (آیزن .) 22 ،در پاسخ به این انتقاد (،آیزن  ) 22 ،تئوری رفتار برنامه ریزیشده را ارائه
کرد .طبق تئوری رفتار برنامه ریزی شده ،رفتار انسان به طور کامل داوطلبانه و قابل کنترل نیست؛ و از "باورهای رفتاری،
باورهای ذهنی ،و باورهای کنترلی" تأثیر میپذیرد .باورهای رفتاری بر نگرش فرد اثر میگذارند .باورهای هنجاری بر هنجار
ذهنی فرد اثر میگذارند .باورهای کنترلی بر کنترل ادراکی رفتار اثر میگذارد .در مجموع ،نگرش ،هنجار ذهنی ،و کنترل
ادراکی رفتار ،بر قصد افراد به انجام رفتار خاص اثر میگذارد .طبق پژوهش های تجربی ،قصد میتواند با اندازه گیریِ "نگرش،
هنجارهای ذهنی و کنترل ادراکی رفتار" پیشبینی شود.
 .3.2تئوری مبادلۀ اجتماعی
تئوری مبادلۀ اجتماعی در زمینۀ رفتار سازمانی به طور وسیعی مورد استفاده قرار گرفته است .این تئوری بر پایۀ تئوری مبادلۀ
اقتصادی است (کانستنت و همکاران  222 ،؛ زنگ و جیانگ .)21 2 ، 2تئوری مبادلۀ اجتماعی بر این فرض است که مبادله
ایی از کاالی نامشهود 2مانند عاطفه ، 1اعتبار و قدرت در رابطۀ میان افراد وجود دارد .این تئوری ،یک تبادل نامشخص که در
آن یکی از طرفین نیاز دارد به دیگری اعتماد کند تا به طور معمول و بدون هر گونه قرارداد رسمی از مبادله سود ببرند ،را
بررسی میکند (امرسون  .) 2 ،به طور معمول ،تعادلی در این مبادله وجود دارد؛ که هر دو طرف سهم مساوی از کاالهای
نامشهود را دریافت میکنند .اساس این تئوری این است که مبادلۀ منابع یک شکل ضروری از روابط انسانی است .این شکل از
مبادله با روابط قوی میان افراد شناخته شده است .طبق نظر برخی از پژوهشگران ،ارزش مبادلۀ اجتماعی در حفظ شهرت،
قدرت ،و روابط بلند مدت برای منافع متقابل آینده ،نهفته است (ونگ و نو21 1 ، 2؛ وو و زو 21 2 ،؛ زنگ و جیانگ، 2
 .)21 2این تئوری یکی از مهمترین مفاهیم را برای شناسایی رفتارها و نگرشهای کارکنان در پژوهش سازمانی فراهم میآورد
(ونگ و نو21 1 ،؛ وو و زو21 2 ،؛ زنگ و جیانگ .)21 2 ،تئوری مبادلۀ اجتماعی ،برای اشتراک دانش بر اساس روابط
متقابل میان شرکای دانش به کار گرفته میشود .به عبارت دیگر ،وقتی افراد روابط متقابلی را با دریافتکنندۀ دانش
پیشبینیکنند که به نفع هر دو طرف است ،به احتمال بیشتری نگرشهای مثبتی نسبت به اشتراک دانش دارند ( شیپ ،
 .)21 1طبق ادبیات موجود ،استفاده از تئوری مبادلۀ اجتماعی به منظور بررسی رفتار اشتراک دانش میان افراد مناسب است.
اشتراک دانش به عنوان مجموعهایی از تبادالت /مبادالت که از طریق آن مردم سعی در کاهش هزینهها و افزایش پاداشهای
66
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خود دارند ،مورد توجه قرار گرفته میشود .همچنین حسی از تعهد متقابل را زمانیکه مردم پاداشهایی را از دیگران دریافت
میکنند ایجاد میکند (ونگ و نو21 1 ،؛ باک و همکاران 211 ،؛ چننامننی21 ، 2؛ باک و کیم ،2111 ، 2زنگ و جیانگ،
.)21 2مطالعات قبلی نشان می دهدکه پژوهشگران از تئوری مبادلۀ اجتماعی برای شناسایی عوامل مؤثر بر نگرش فرد نسبت
به اشتراک دانش استفاده کردهاند ( باک و کیم2112 ، 21؛ باک و همکاران 211 ،2؛ لین211 ،22؛ چننامننی و همکاران ،2
 .)21در این پژوهش پاداش های مورد انتظار ،منافع متقابل مورد انتظار ،و شهرت مورد انتظار براساس تئوری مبادلۀ
اجتماعی به عنوان عواملی که ممکن است بر نگرش نسبت به اشتراک دانش تأثیر بگذارد ،در نظر گرفته شدهاند.
 .4مدل پژوهش
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 .5فرضیههای پژوهش
 : H1قصد اشتراک دانش بر رفتار اشتراک دانش تأثیر مثبتی دارد.
 : H2هنجار ذهنی دربارۀ اشتراک دانش بر قصد اشتراک دانش تأثیر مثبتی دارد.
 :H3کنترل ادراکی رفتار دربارۀ اشتراک دانش بر قصد اشتراک دانش تأثیر مثبتی دارد.
 :H4نگرش نسبت به اشتراک دانش بر قصد اشتراک دانش تأثیر مثبتی دارد
 :H5جوّ سازمانی بر هنجارهای ذهنی دربارۀ اشتراک دانش تأثیر مثبتی دارد.
 :H6جوّ سازمانی بر قصد اشتراک دانش تأثیر مثبتی دارد
 :H7تأثیر مافوقان بر هنجارهای ذهنی در مورد اشتراک دانش تأثیر مثبتی دارد
 :H8تأثیر همقطاران بر هنجارهای ذهنی در مورد اشتراک دانش تأثیر مثبتی دارد.
 :H9پشتیبانی فناوری اطالعات بر کنترل ادراکی رفتار تأثیر مثبتی دارد.
 :.H10خودباوری نسبت به اشتراک دانش بر کنترل ادراکی رفتار دربارۀ اشتراک دانش تأثیر مثبتی دارد.
 : H11پاداشهای مورد انتظار بر نگرش نسبت به اشتراک دانش تأثیر مثبتی دارد.
 : H12بهبود شهرت مورد انتظار بر نگرش نسبت به اشتراک دانش تأثیر مثبتی دارد.
 : H13منافع متقابل مورد انتظار بر نگرش نسبت به اشتراک دانش تأثیر مثبتی دارد.
 :H14از بین رفتن قدرت دانش بر نگرش نسبت به اشتراک دانش تأثیر منفی دارد.
 .5.1قصد اشتراک دانش
22

تئوری عمل منطقی (آیزن و فیشبین  ) 2 ،فرض میکند که رفتارِ فرد توسط قصدِ وی برای انجام یک عمل خاص
پیشبینی می شود و قصد ،به عنوان بهترین پیش بینی کنندۀ رفتار از دو عامل تعیین کنندۀ "نگرش فرد نسبت به رفتار" و
"هنجار ذهنی" تشکیل شده است .براساس این تئوری فرضیه زیر مطرح می گردد:
فرضیه  :1قصد اشتراک دانش بر رفتار اشتراک دانش تأثیر مثبتی دارد.
 .5.2هنجار ذهنی نسبت به اشتراک دانش
2

هنجار ذهنی به فشار اجتماعی درک شده برای درگیر شدن یا درگیر نشدن به انجام یک رفتار اشاره میکند ( آیزن .)211 ،
هنجارهای ذهنی با اینکه چگونه رفتار یک فرد از تمایل وی به عمل کردن براساس نظر افراد دیگری که برای وی مهم هستند
تأثیر میپذیرد ،مرتبط هستند (آیزن .)211 ،طبق تئوری رفتار برنامه ریزی شده ،هنجارهای ذهنی از باورهای ذهنی مردم
شکل می گیرند و با باور آنها در مورد اینکه که دیگر افراد مرتبطِ مهم ،از آنها انتظار درگیر شدن به رفتار مورد نظر را دارند،

Ajzen and Fishbein
Ajzen
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84
85

مرتبط هستند .در زمینۀ سازمانها ،این افرادِ مرتبط ،مدیران ارشد ،سرپرستان و گروه همقطاران می باشند ( چنناماننی ،2
.)211
طبیعی است که از کارکنان انتظار داشته باشیم که انتظارات مدیریت به درگیر شدن به رفتار اشتراک دانش را اجابت کنند .به
همین ترتیب ،پذیرش گروه همقطاران نیز اثری کلیدی بر رفتار یک فرد دارد .پژوهشها نشان میدهد که هنجارهای ذهنی،
تعیین کنندههای کلیدی قصد فرد در جهت یک رفتار هستند ( ماتیسون  22 ،2؛ باک و همکاران211 ،22؛ کو و یانگ،22
 ،2112جوالیی و همکاران21 2 ،؛ مینا و همکاران21 ،21؛ ویترسپون و همکاران 21 ،2؛ نورالکمار و حاتمله )21 2 ،و در
زمینۀ رفتار اشتراک دانش ،رابطۀ مثبتی بین هنجارهای ذهنی و قصد نسبت به اشتراک دانش وجود دارد (چنناماننی211 ،؛
کو و یانگ2112 ،؛ لینگ .)2112 ،22این مطلب چگونگی مهم بودن ب اورهای هنجاری افراد دربارۀ دیگران را برای آنها پیشنهاد
می کند ،انتظارات تأثیر مثبتی بر قصد آنها نسبت به اشتراک دانش دارد .با این فرض ،فرضیه زیر برای این مطالعه مطرح
میشود:
فرضیه  :2هنجار ذهنی دربارۀ اشتراک دانش بر قصد اشتراک دانش تأثیر مثبتی دارد.

 .5.3کنترل ادراکی رفتار نسبت به اشتراک دانش
کنترل ادراکی رفتار  ،درک فرد از آسانی یا سختی مرتبط با انجام یک رفتار است (آیزن .) 22 ،کنترل ادراکی رفتار به درک
مردم از اینکه چگونه انجام یک عمل برای آنها آسان یا سخت است و همچنین بازتابی از باورهای آنها نسبت به دستیابی به
منابع و فرصتهایی است ،که برای تسهیل بروز رفتار الزم هستند (آیزن .) 22 ،طبق نظر آیزن ( ،)2112مفهوم کنترل ادراکی
رفتار از دو جزء مجزا و در عین حال مرتبط یعنی " خود باوری و کنترل " تشکیل شده است .این دو جزء از عوامل درونی
(یعنی خودباوری نسبت به رفتار اشتراک دانش) و عوامل بیرونی (یعنی پشتیبانی فناوری اطالعات) تأثیر میپذیرند (باک و
کیم 2112 ،2؛ کانکانهالی و همکاران211 ،22؛ اچسو و همکاران 211 ،2؛ لین 21 ،2؛ مینا و همکاران 21 ،2؛
ویترسپون و همکاران21 ،22؛ نورالکمار و حاتمله.)21 2 ،
طبق ادبیات ،کنترل ادراکی رفتار ،تعیین کنندۀ اصلی برای قصد اشتراک دانش محسوب میشود (چنناماننی211 ،22؛ لین،
 .)211به عقیدۀ آیزن(" )2112کنترل ادراکی رفتار باید به مردم این اطمینان را بدهد که آنها قادر به انجام رفتار هستند".
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طبق نظر ریو و همکاران )211 ( 11حتی اگر شخصی در یک سازمان از نظر نگرش و هنجارهای ذهنی به شدت برانگیخته
شده باشد ،ممکن است واقعاً رفتار را به علت مداخله شرایط سازمانی انجام ندهد .این مطلب به این نکته اشاره میکند که عدم
کنترل ادراکی رفتار ممکن است تأثیر منفی بر قصد اشتراک دانش داشته باشد (ریو و همکاران .)211 ،چهارچوب وسیعی از
ادبیات گذشته مشخص کردهاند که کنترل ادراکی رفتار ،تأثیر مثبتی بر قصد اشتراک دانش دارد( مانند باک و همکاران ، 1
211؛ لین .)211 ،از این رو فرضیه زیر مطرح میشود:
فرضیه :3کنترل ادراکی رفتار دربارۀ اشتراک دانش ،تأثیر مثبتی بر قصد اشتراک دانش دارد.
 .5.4نگرش نسبت به اشتراک دانش
نگرش عامل تعیین کننده ایی است که به صورت مستقمیم بر قصدِ فرد برای انجام یک رفتار اثر می گذارد .نگرش ارزیابی
مطلوب یا نامطلوب یک شخص از یک رفتار است ( ونکاتش و براون )211 ، 12و یک احساس مثبت و منفی فرد درباره انجام
رفتار هدف میباشد ( ونکاتش و براون .)211 ،همانطور که در مطالعات بسیاری از اشتراک دانش بحث شد ،نگرش یک عامل
اصلی تأثیرگذار بر قصد فرد نسبت به اشتراک دانش میباشد (مانند باک و همکاران  .)211 ، 1در یک متاآنالیز از چندین
مطالعه تجربیِ آیزن و فیشبن ) 221( 12مشخص میشود که قصد با دقت و درستی قابل توجهی به وسیله اندازه گیری نگرش
میتواند پیش بینی شود .باک و کیم  )2112( 1فهمیدند که نگرش تأثیر مثبت و قابل توجهی بر قصد اشتراک دانش دارد ،از
این رو ،می تواند به عنوان سازه اصلی در مطالعاتی که هدفشان درک قصد افراد نسبت به اشتراک دانش است ،در نظر گرفته
شود (چنناماننی و همکاران 21 ، 1؛ جوالیی و همکاران21 2 ،؛ مینا و همکاران 21 ، 1؛ ویترسپون و همکاران، 12
21؛ نورالکمار و حاتم اله.)21 2 ،
در حوزه اشتراک دانش ،نگرش به " درجه ایی از احساسات مثبت یا منفی فرد در رابطه با اشتراک دانش خود" و قصد "به
درجه ایی که یک فرد اعتقاد دارد که او درگیر عمل اشتراک دانش خواهد شد" اشاره میکند (لین .)211 ، 12تأثیر نگرش بر
قصد اشتراک دانش در مطالعات بسیاری فرضیه سازی شده است و اعتبار آن تأیید شده است (کاننلی و کل اُوی،211 ، 1
باک و همکاران 211 ،؛ لین و لی211 ، 2؛ چنناماننی و همکاران 21 ،؛ جوالیی و همکاران21 2 ،؛ مینا و
همکاران21 ، 2؛ ویترسپون و همکاران 21 ،؛ نورالکمار و حاتم اله .)21 2 ،با فرض اینکه نگرش نسبت به اشتراک
دانش بر قصد اشتراک دانش آن تأثیر دارد ،فرضیه زیر مطرح میشود:
100
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فرضیه :4نگرش نسبت به اشتراک دانش بر قصد اشتراک دانش تأثیر مثبتی دارد.
 .5.5جوّ سازمانی
جوّ سازمانی به ادراکات و احساسات اعضای یک سازمان که هدایت کنندۀ رفتار کارکنان از طریق ایجاد درک در آنها که رفتار
خوب و قابل قبول است ،اشاره میشود .جوّ سازمانی به عنوان یکی از عوامل تأثیر گذار بر هنجارهای ذهنی ،زمانیکه کارکنان
ارزشها و هنجارهای سازمانی را ارزیابی و درونی میکنند ،شکل میگیرد .تأثیر جوّ سازمانی بر هنجارهای ذهنی و قصد انجام
یک فعالیت به طور وسیعی مورد مطالعه قرار گرفته است (کانلی و کل اُوی 211 ،؛ باک و همکاران 211 ،؛ نیتا، 2
 .)2112پژوهشگران بر اینکه جوّ سازمانی محرکی کلیدی برای هنجارهای ذهنی و قصد اشتراک دانش است ،توافق کلی دارند
(مانند باک و همکاران211 ،؛ نیتا.)2112 ،
باک و همکاران (  )211در مطالعات خود به بررسی عوامل تأثیر گذار بر قصد اشتراک دانش افراد پرداختند .نتایج نشان داد که
جوّ سازمانی به همراه نگرش افراد در مورد اشتراک دانش و هنجارهای ذهنی مرتبط ،عواملی هستند که رفتار اشتراک دانش را
تشویق میکنند .آنها فهمیدند که جوّ سازمانی بر هنجارهای ذهنی تأثیر مثبت دارد .با مرور ادبیات پژوهش ،در این مطالعه
فرض میشود که جوّ سازمانی به طور مستقیم و غیر مستقیم (به واسطۀ هنجارهای ذهنی) بر قصد اعضای هیأت علمی در
مورد اشتراک دانش تأثیر میگذارد .بنابراین دو فرضیۀ زیر مطرح میشود:
فرضیۀ  :5جوّ سازمانی بر هنجارهای ذهنی دربارۀ اشتراک دانش تأثیر مثبتی دارد.
فرضیه  :6جوّ سازمانی بر قصد اشتراک دانش تأثیر مثبتی دارد.
 .5.6گروههای مرجع
طبق نظر خلیل (  ،)211گروههای مرجع کسانی هستند که میتوانند مردم را برای انجام رفتارهای خاص تحت فشار اجتماعی
بگذارند .مثالهایی از گروههای مرجع عبارتاند از :دوستان ،اعضای خانواده ،و همکاران /همقطاران .تأثیر گروههای مرجع در
حوزه های بسیاری بررسی شده است ،به طور مثال ،در استفاده از کامپیوتر (تیلور و تود ،) 22 ، 2خرید از اینترنت (لیمایم و
همکاران ،)2111 ، 21و به کارگیری معامالت آنالین (الیو ( .)2112 ، 2تیلور و تود ) 22 ،با تجزیۀ گروههای مرجع به مافوقان
و همقطاران مطرح می کنند که این گروههای مرجع به واسطۀ هنجارهای ذهنی بر قصد انجام یک رفتار اثر میگذارند .در
زمینۀ اشتراک دانش ،سازۀ تأثیر مافوقان می تواند به صورت نیرو یا اجباری که فرد از سوی سرپرستان درمورد اشتراکگذاری
یا عدم به اشتراکگذاری دانش درک میکند ،توصیف شود .به عبارت دیگر ،تأثیر سرپرستان به معنی تأثیر نظرات آنها بر رفتار
اشتراک دانش اعضای هیأت علمی میباشد.به همین ترتیب ،سازۀ گروه همقطاران میتواند به صورت نیرو یا اجباری که فرد از
سوی همکاران درک می کند تا رفتار به اشتراک گذاری دانش را انجام دهد یا ندهد ،توصیف شود .به طور مشابه ،تأثیر
همقطاران به معنی تأثیر نظرات آنها در به اشتراکگذاری دانش میباشد .بنابراین نظرات همقطاران یا مافوقان درمورد اشتراک
دانش ممکن است بر قصد افراد در جهت به اشتراک گذاری دانش در سازمانها تأثیر بگذارد .براساس این مطلب ،دو فرضیه زیر
مطرح میشود:
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فرضیه  :7تأثیر مافوقان بر هنجارهای ذهنی دربارۀ اشتراک دانش تأثیر مثبتی دارد.
فرضیه  :8تأثیر همقطاران بر هنجارهای ذهنی دربارۀ اشتراک دانش تأثیر مثبتی دارد.
 .5.7پشتیبانی فناوری اطالعات
در مطالعات پیشین ،پشتیبانی فناوری اطالعات به عنوان عامل تعیین کنندۀ کلیدی برای کنترل ادراکی رفتار شناخته شده
است (الین و لی .)211 ، 22این سازه به " درجۀ ایی که در آن اشتراک دانش با استفاده از فناوری اطالعات پشتیبانی
میشود ،اشاره میکند" (لین و لی  .)211 ، 2پژوهش های قبلی حاکی از این هستند که مردم طبق باورهایشان دربارۀ در
دسترس بودن و آسانی استفاده از سیستمهای اطالعات ،عمل میکنند (چنناماننی211 ، 22؛ چنناماننی و همکاران21 ،؛
لین211 ،؛ مینا و همکاران  .)21 ، 2توانایی استفاده از فناوری اطالعات اغلب تبادل دانش را تسهیل میکند ،که شامل
توانایی استفاده از ابزارهای ارتباطی مانند پست الکترونیک و اینترنت و توانایی به روز ماندن همراه با پیشرفتهای فناوری
میباشد (هوسمن و ولکر 211 ، 2؛ مینا و همکاران )21 ،که همۀ این موارد اشتراک دانش را میان افراد و در سازمانهای
ارتقاء میبخشد.
بنابراین ،سازۀ پشتیبانی فناوری اطالعات میتواند به عنوان یک عامل پیشتاز برای کنترل ادراکی رفتار درنظر گرفته شود که
کار گروهی را تسهیل میکند و اشتراک دانش را امکان پذیر میکند (لین و لی211 ،؛ لو و همکاران 2112 ، 2؛ ساپر، 22
 .)21 2بنابراین ،در این مطالعه ،پشتیبانی فناوری اطالعات به عنوان باورهای مردم دربارۀ قابلیت استفاده و در دسترس بودن
فناوری اطالعات (مانند پست الکترونیک ،اینترنت ،انجمنهای بحث و تبادل نظر) در سازمان که از طریق آن می توان
فعالیتهای اشتراک دانش را پشتیبانی نمود ،در نظر گرفته میشود .از این رو ،فرض میشود که آن دسته از اعضای هیأت
علمی که باور دارند سازمان ،آنها را از نظر فناوری اطالعاتِ مورد نیاز برای درگیر شدن در فعالیتهای اشتراک دانش حمایت
میکند (یعنی پشتیبانی فناوری اطالعات) ؛ درک خواهند نمود که واقعاً توانایی اشتراک دانش را دارند (.یعنی کنترل ادراکی
رفتار)  .بنابراین فرضیه زیر مطرح میشود:
فرضیه :9پشتیانی فناوری اطالعات بر کنترل ادراکی رفتار تأثیر مثبتی دارد.
 .5.8خود باوری دانش
خودباوری دانش به " قضاوت افراد در ارتباط با تواناییشان برای سازماندهی و اجرای دورههای عمل/اقدام که نیازمند دستیابی
به سطوح مشخصی از عملکرد است" ،اشاره میکند (بندورا 22 ، 22نقل شده از لین .)211 ، 1خودباوری دانش در
پژوهش های پیشین به عنوان عامل تعیین کنندۀ درونی اصلی برای کنترل ادراکی رفتار شناسایی شده است (هسیه و
همکاران  .)2112 ،به همین ترتیب ،خودباوری دانش به عنوان" قضاوت افراد در ارتباط با تواناییهایشان در ارائۀ دانشی که
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برای دیگران با ارزش است ،شناخته شده است (کانکانهالی و همکاران211 ، 2؛ لین .)21 ،طبق پژوهشهای قبلی ،افراد
با خودباوری باال نسبت به کسانی که خودباوری در آنها پایین است ،ممکن است دانش با ارزشتری را ارائه دهند (کانستنت و
همکاران  222 ،؛ باک و کیم .)2112 ، 2به همین ترتیب ،باور مردم به تواناییشان در انجام یک رفتار به طور قابل توجهی
بر کنترل ادراکی رفتار تأثیر میگذارد (واسکو و فرج 211 ،؛ لین.)211 ،
خودباوری دانش به عنوان یکی از تعیین کنندههای اصلیِ کنترل ادراکی رفتار ،شناخته شده است (باک و کیم2112 ،؛ اچسو
و همکاران  ،211 ،لو و همکاران 2112 ،؛ لین و همکاران )2112 ، 2و در نتیجه دلیلی برای اشتراک دانش با همقطاران
محسوب میشود (باک وکیم2112 ،؛ واسکو و فرج ،211 ،کانکانهالی و همکاران .)211 ،در زمینۀ این مطالعه ،پیش بینی
میشود آن دسته از اعضای ه یأت علمی که به توانایی خود در ارائۀ دانشِ باارزش به همکاران اطمینان دارند ،به احتمال
بیشتری درک میکنند که توانایی اشتراک دانش را دارند .به همین ترتیب ،فرض میشود که اعضای هیأت علمیایکه در
اشتراک دانش مطمئن هستند (یعنی خودباوری اشتراک دانش) ،خودشان را مانند افرادی که قادر به اشتراک دانش هستند
میبینند (یعنی کنترل ادراکی رفتار باال)  .این مطلب فرضیه زیر را مطرح پیشنهاد میکند:
فرضیه  :11خودباوری دانش بر کنترل ادراکی رفتار دربارۀ اشتراک دانش تأثیر مثبتی دارد.
 .5.9پاداش مورد انتظار
پاداش مورد انتظار ،از تئوری مبادلۀ اجتماعی گرفته شده است که به " درجه ایی که یک فرد اعتقاد دارد که می تواند به سبب
اشتراک دانش پاداشهای بیرونی کسب کند" اشاره میکند (باک و کیم .)2112 ، 2طبق تئوری مبادلۀ اجتماعی ،یک فرد
 .)21به طور مثال ،یک فرد
توسط "نفع شخصی منطقی" 21هدایت میشود ( چنناماننی 211 ، 2؛ ونگ و هو، 22
براساس ارزیابی خود از پاداشها و هزینههای مورد انتظار ،رفتار میکند .مطالعات نشان میدهد که داشتن یک سیستم
پاداشدهی ،عاملی انگیزشی موثر بر نگرش افراد نسبت به فعالیتها در سازمان محسوب میشود (داونپورت و پراسک ، 2
.)2111
مطالعات قبلی ،اهمیت سیستمهای پاداشدهی را زمانیکه افراد درگیر اشتراک دانش میشوند روشن ساخته است (باک و
کیم2112 ، 22؛ چنناماننی 211 ، 2؛ ونگ و هو  .)21 ، 2به هر حال ،طبق نظر چنناماننی (  ،)211اشتراک دانش برای
مشارکت کنندگان ،هزینههایی مانند زمان ،انرژی ،از دست دادن قدرت و مالکیتی که به اشتراک دانش اختصاص میدهند را به
همراه دارد .عالوه بر این ،اشتراک دانش ممکن است شامل حقوق باالتر ،پاداش ،امنیت شغلی بهتر ،و پیشرفت شغلی شود
132
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(داونپورت و پراسک  222 ، 2؛ جاروِنپا و استَپلِز211 ، 22؛ چانگ 22و بشارتی21 2 ،؛ ونگ و هو21 ، 1؛ لین و لو ،
 .)21به طور مشابهی" ،پاداش مورد انتظار" توسط برخی از پژوهشگرانی که پیشنهاد میدهند یک راه افزایش پرداخت
افراد ،ارائه پاداشِ انتخابی زمانیکه دانش به اشتراک گذاشته میشود است ،مورد توجه قرار گرفته است .این پاداشها می تواند
به صورت مشوقهای پولی مانند پاداشهای مالی ،و مشوقهای غیرپولی مانند برتری /امتیاز /شناخت 2باشد (باک و
همکاران 211 ،؛ لین و لو.)21 ، 2
طبق شواهد باک و کیم ( )2112و چنناماننی (  ،)211پاداشهای مورد انتظار و مشوّقها توسط سازمانها به منظور تأثیر
گذاشتن بر نگرش افراد نسبت به اشتراک دانش ارائه میشوند .به همین ترتیب ،در این مطالعه ،پیش بینی میشود که نگرش
اعضای هیأت علمی نسبت به اشتراک دانش توسط پاداشهایی که آنها از سازمانهای خود انتظار دارند ،تأثیر میپذیرد .بر این
اساس ،فرض میشود که اگر اعضای هیأت علمی بر این باور باشند که حمایتهای مالی ،حقوق باالتر ،فرصت مطالعاتی ( یعنی
پاداشهای مورد انتظار) را به عنوان نتایج اشتراک دانش با همکاران دریافت خواهند کرد ،ممکن است نگرش مثبتی نسبت به
اشتراک دانش داشته باشند .بنابراین فرضیههای زیر پیشنهاد میشود:
فرضیۀ  :11پاداشهای مورد انتظار بر نگرش نسبت به اشتراک دانش تأثیر مثبتی دارد.
 .5.11بهبود شهرت مورد انتظار
سازۀ "بهبود شهرت مورد انتظار" از تئوری مبادلۀ اجتماعی گرفته شده است که به سطحی که یک فرد فکر میکند اشتراک
دانش سبب بهبود "شهرت و موقعیت" وی در شغل میشود ،اشاره میکند (چنناماننی و همکاران .)21 ،طبق تئوری مبادلۀ
اجتماعی ،مبادلۀ اجتماعی به پاداشهای اجتماعی؛ یعنی احساس تأیید ،مقام و احترام اشاره میکند .در اقتصاد دانش محور،
تخصص ارزش باالیی دارد و به وسیلۀ نشان دادن استعداد به دیگر کارکنان ،به رسمیت شناخته میشود (کانستنت و
همکاران 222 ، 2؛ کانکانهالی و همکاران211 ، 2؛ وو و زو" .)21 2 ، 1اُدل و گریسون" ( ) 222اعتقاد دارند که افراد
2
تجربه های موفقیت آمیزشان را به علت تمایل به متمایز بودن میان کارشناسان و همکارانشان به اشتراک میگذارند .کوالک
( ) 222متوجه شد که کارکنان با دانش فنی باال ،موقعیت بهتری در محیط کار دارند .تأثیر مثبت بهبود شهرت درک شده بر
نگرش نسبت به اشتراک دانش در مطالعات چنناماننی (  )21بررسی شده است.
147

Davenport and Prusak
Jarvenpaa and Staples
149
Chong
150
Wang and Hou
151
Lin and Lo
152
recognition
153
Bock et al
154
Lin and Lo
155
Bock and Kim
156
Chennamaneni
157
social exchange
158
Constant et al
159
Kankanhalli et al
160
Wu and Zhu
161
O’Dell and Grayson
162
Kollock
163
Chennamaneni
148

14

به این ترتیب ،با مطالعه پژوهشهای پیشین ،در زمینۀ این مطالعه ،می توان پیشبینی کرد که بهبود شهرت مورد انتظار
اعضای هیأت علمی (مانند احساس تأیید ،مقام و احترام) به عنوان پاداشی برای اشتراک دانش ممکن است بر نگرش نسبت به
اشتراک دانش تأثیر مثبتی داشته باشد .با توجه به این بحث ،فرضیۀ زیر مطرح میشود:
فرضیه :12بهبود شهرت مورد انتظار بر نگرش نسبت به اشتراک دانش تأثیر مثبتی دارد.
 .5.11منافع متقابل موردانتظار
در زمینۀ اشتراک دانش ،منافع متقابل مورد انتظار درجهایی است که افراد فکر میکنند که نیازهایشان برای دانش در آینده،
می تواند توسط افراد دیگر در پاسخ به اشتراک دانش در زمان کنونی ،تأمین شود (کاننُلی و تورن 221 ، 2؛ واسکو و فرج ،
2111؛ باک و همکاران 211 ،؛ گوه و ساندهو 21 ،؛ وو و زو .)21 2 ، 2این سازه ،از تئوری مبادلۀ اجتماعی استخراج
شده است .بال  ) 2 2( 2رفتار انسانی را از نظر تبادالت اجتماعی توصیف میکند .هومنز ) 2 ( 1مبادلۀ اجتماعی را به
عنوان مبادلۀ فعالیت ،مشهود یا نامشهود ،و ه مراه با هزینه یا پاداش کمتر یا بیشتر ،بین حداقل دو شخص تعریف میکند .به
هر حال ،طبق نظر امرسون (  ) 2عمل متقابل 2ویژگی اصلی روابط مبادله شده  ،است و روابط مبادله شده میتواند
به صورت روابطی که در آن توازنی از قدرت وجود دارد شناخته شود .عمل متقابل به صورت " احساساتی از تعهد شخصی، 2
قدردانی و اعتماد " تعریف میشود (کروپانزانو و میشل 211 ،؛ شاپیرو و شورِ211 ، 2؛ رابینسون و همکاران، 2
2112؛ وو و زو21 2 ، 21؛ گوه و ساندهو .)21 ، 2طبق مطالعات گذشته انتظار میرود نیازهای آتی دانش افرادِ درگیر در
فعالیتهای اشتراک دانش در عوض ،توسط افراد دیگر تأمین خواهد شد .تأثیر عمل متقابل بر نگرش در مطالعات تجربی
گوناگونی شناسایی شده است ،که مشخص شده است که زمانیکه افراد منافع دوجانبهایی برای اشتراک دانش دریافت میکنند،
نگرش مثبتی نسبت به رفتار خواهند داشت .به طور مثال ،باک و همکاران )211 ( 22متوجه شدند که بین منافع متقابل
مورد انتظار مردم و نگرش آنها نسبت به اشتراک دانش رابطۀ مثبتی وجود دارد.
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انتظار میرود که یک تعامل آیندۀ باز  ، 2تأثیر مثبتی بر قصد رفتار متقابل دارد .در مطالعۀ چنناماننی )211 ( 22در مورد
عوامل تعیین کنندۀ رفتار اشتراک دانش ،تأثیر منافع متقابل مورد انتظار بر نگرش نسبت به اشتراک دانش تأیید شده است .با
توجه به این مطالعات ،میتوان پیشبینی کرد که منافع متقابلی که افراد برای فعالیتهای اشتراک دانش انتظار دارند ،ممکن
است بر نگرش آنها نسبت به اشتراک دانش تأثیر بگذارد .بنابراین فرضیۀ زیر مطرح میشود:
فرضیه  :13منافع متقابل مورد انتظار بر نگرش نسبت به اشتراک دانش تأثیر مثبتی دارد.
 .5.12از بین رفتن قدرت دانش
این سازه به درجهایی که یک فرد فکر می کند که با اشتراک دانش ،وی ارزش و موقعیت خود را در سازمان از دست خواهد داد،
اشاره میکند .این سازه نیز بر نگرش نسبت به اشتراک دانش تأثیر گذار است .دانش به عنوان یک دارایی فردی خصوصی
محسوب میشود و اشتراکِ آن ،فرد را ناراضی میسازد (وو و زو 21 2 ، 2؛ باک و همکاران 211 ، 2؛ داونپورت و
همکاران  .) 222 ، 2پژوهشها پیشنهاد میکنند که کارکنان درگیرِ اشتراک دانش با دیگر اعضای گروه نمیشوند اگر "
گروهها توسط سلسله مراتب تحمیل شوند یا عدم توازن قدرت درک شود" (کاننلی و کلاُوی .)211 ، 22طبق مطالعات کاننلی
و همکاران (  ،)211زمانیکه افراد دانش خاص یا بی نظیری را به اشتراک میگذارند ،ممکن است برخی از منافع مربوطه را از
دست بدهند .همانطوری که از مطالعۀ چنناماننی )211 ( 22مشخص شد  ،از بین رفتن قدرت دانش مورد انتظار یک عامل
کلیدی مؤثر بر نگرش افراد نسبت به اشتراک دانش است.
فرضیه  :14از بین رفتن قدرت دانش مورد انتظار بر نگرش نسبت به اشتراک دانش تأثیر منفی دارد.
 .6نتیجه گیری
پژوهشهای قبلی که از تئوری رفتار برنامه ریزی شده استفاده کردهاند ،نشان میدهند که هنجارهای ذهنی در مورد اشتراک
دانش در شکل گیری قصد اشتراک دانش مهم است (باک و کیم2112 ، 21؛ ریو و همکاران  ،211 ، 2لین و همکاران، 22
2112؛ باک و همکاران 211 ، 2؛ جوالیی و همکاران21 2 ،؛ مینا و همکاران21 ، 22؛ ویترسپون و همکاران 21 ، 2؛
نورالکمار و حاتم له .)21 2 ،همانطور که بحث شد ،دو گروه مرجع که تأثیر قابل توجهی بر هنجارهای ذهنی فرد دارند،
همکاران و همقطاران هستند .یافتههای پژوهشهای قبلی نشان داده اند که کنترل ادراکی رفتار بر قصد اشتراک دانش تأثیر
میگذارد ( باک و همکاران 211 ، 2؛ لین و لی 2112 ، 2؛ چنناماننی و تنگ21 2 ، 22؛ مینا و همکاران21 ، 22؛ چن و
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 تأثیر کنترل ادراکی رفتار بر قصد اشتراک.)21 ،21 ؛ ویترسپون و همکاران21 2 ، جوالیی و همکاران،21 1 ،211هونگ
 اطمینان و اعتماد به نفس دارند و این،دانش مشخص میسازد که اعضای هیأت علمی براساس میزانی که برای اشتراک دانش
 یافتههای. برای اشتراک دانش برانگیخته میشوند، و از فناوریهای اطالعات مناسب بهرهمند باشند،مطلب را باور کردهاند
 نقش مدیران در.) حاکی از این است که جوّ سازمانی بر قصد اشتراک دانش تأثیر مثبتی دارد211 ( پژوهش باک و همکاران
 بین نگرش نسبت به اشتراک دانش و قصد اشتراک دانش، طبق یافته های مطالعات گذشته.ایجاد جوّ مطلوب بسیار مهم است
؛21 ،21 ؛ چنناماننی و همکاران2112 ،212؛ کو و یانگ211 ،21 ؛ لین211 ،212رابطۀ مثبتی وجود دارد (باک و همکاران
.)21 2 ،؛ نورالکمار و حاتم اله21 ،212؛ ویترسپون و همکاران21 ،21 ؛ مینا و همکاران21 2 ،21 جوالیی و همکاران
 بر. به اشتراک دانش بیشتر تمایل خواهند داشت،زمانی که اعضای هیأت علمی نگرش مثبتی به اشتراک دانش داشته باشند
 سازه های متنوعی را به حوزۀ پژوهش اشتراک دانش اضافه می کند که پیشنهاد،اساس آنچه که مطرح شد مدل این مطالعه
.می شود به طور تجربی و با داده های واقعی مورد بررسی قرار گیرند
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